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 ඕස්ට්රේලියාට්රේ සංක්රමණ සහාය ලබාදීම 

සංක්රමණ සහාය යනු කුමක්ද? 

සංක්රමණ සහාය යනු පහත ආකාරයට යම් අයයකු විසින් වීසා 

අයදුම්පත් යහෝ යෙනත් වීසා බලපත්ර කරුණක් සම්බන්ධයයන් 

සංක්රමණ ක්රියාපටිපාටීන් සම්බන්ධ දැනුම යහෝ අත්දැකීම භාවිතා 

කිරීමයේ: 

• වීසා අයදුම්පත්රයක් යහෝ යෙනත් ලියවිල්ලක් පිළියයල කිරීම
යහෝ ඒ සඳහා උපකාර කිරීම

• වීසා අයදුම්පත්රයක් යහෝ වීසා කරුණක් සම්බන්ධයයන්
උපයදස් දීම

• වීසා බලපත්ර කරුණක් සම්බන්ධයයන් අධිකරණයක් යහෝ
විමර්ශන අධිකාරියක් ඉදිරිපිට නියයෝජනය කිරීම යහෝ ඒ සඳහා
පිළියයල කිරීම.

සංක්රමණ සහායට පහත ට්රේ ඇතුලත් ට්ර ොට්රේ: 

• අයදුම්පත්රයක් යහෝ යෙනත් ලියවිල්ලක් පිළියයල කිරීම සඳහා
ලිපිකාර කටයුතු කිරීම (නැතිනම් පිළියයල කිරීමට උපකාර
කිරීම), උදාහරණ ෙශයයන් ලියකියවිලි ස්කෑන් කිරීම යහෝ
තැපැල් කිරීම

• පරිෙර්තන යහෝ යතෝල්ක යසේො ලබාදීම

• ඔවුන් විසින් වීසා බලපත්රයක් සඳහා අයදුම් කල යුතු බෙට
යෙනත් අයයකුට උපයදස් ලබා දීම

• තුන්ෙන පාර්ශෙයක් මගින් පිළියයල කරන ලද යතොරතුරු
සැලකිය යුතු ආකාරයේ විග්රහයක් යහෝ පැහැදිලි කිරීමක්
යනොමැතිෙ යෙනත් අයයකුට ලබා දීම.

ඕස්ට්රේලියාට්රේ  සංක්රමණ උපකාර ලබා දිය 

හැක්ට්රක් කා විසින්ද? 

ඕසට්්රේලියාට්රේ නීතයානුකූල යලස සංක්රමණ උපයදස් ලබා දිය 

හැක්යක් ලියාපදිංචි සංක්රමණ නියයෝජිතයන් (Registered 

Migration Agents), ඕස්ට්රේලියානු නීති ෙෘත්තිකයන් යහෝ බැහැර 

කල අයයකු විසින් පමණි.  

ලියාපදංචි සංක්රමණ නිට්රයෝජිතයන් 

Office of the Migration Agents Registration Authority 

(OMARA) යෙබ් අඩවිය ෙන www.mara.gov.au හි Register of 

Migration Agents හි ලැයිස්තුගත කිරීම සඳහා ලියාපදිංචි 

සංක්රමණ නියයෝජිතයන් විසින් නිශ්චිත දැනුම සහ චරිත අෙශයතා 

සපුරාලිය යුතුය.  

නීති වෘත්තීකයන් 

නීති ෙෘත්තීකයයකු යනු ඕසට්්රේලියානු නීති උපයදස ්ලබාදීම සඳහා 

සහතිකයක් ඇති නීතීඥෙරයයකි. නීති ෙෘත්තීකයයකු විසින් සිය 

නීති යසේොෙට සම්බන්ධ සංක්රමණ සහාය ලබාදිය හැකිය. 

බැහැර කල පුේගලයන් 

යම්කිසි පුද්ගලයයකු විසින් ගාසත්ුෙක් අය කරන්යන් නැතිනම්, 

පහත අෙසථ්ාෙල නීතයානුකූල යලස සංක්රමණ සහාය ලබා දිය 

හැකිය:  

• වීසා අයදුම්කරුයේ අනුග්රාහක, නම් කරන අය යහෝ පවුයල්
සමීප අයයකු

• පාර්ලියම්න්තු නියයෝජිතයයකු, තනාපති යසේෙයක,
යකොන්සියුලර් යසේෙයක යහෝ ජාතයන්තර සංවිධානයක
සාමාජිකයයකු

• Public Service Act 1999 යටයත් යසේෙය කරන අයයකු යහෝ
සිය රාජකාරියේ යකොටසක් ෙශයයන් සංක්රමණ සහාය ලබා
යදන ප්රාන්ත යහෝ යටරිටරි රාජය යසේෙයේ නියුතු පුද්ගලයයකු

• අමාතයෙරයා යෙත සැලකිරීමක් කිරීම සඳහා සූදානම්වීම සඳහා
යනොමිය ේ උපකාරී කරන අයයකු

වැඩිදුර විස්තර 

ඕසට්්රේලියාට්රේ සංක්රමණ සහාය ලබාදීම සහ සංක්රමණ සහාය 

ලබායදන අය සම්බන්ධයයන් පැමිණිලි කිරීම සමබන්ධ ෙැඩි 

විස්තර සඳහා Department of Home Affairs යෙබ් අඩවිය ෙන 

‘Who can help you with your application?’ යෙත පිවියසන්න.   

අධ්යාප  නිට්රයෝජිතයන්  

අධයාපන නියයෝජිතයන්, ලියාපදිංචි සංක්රමණ නියයෝජිතයන් යහෝ 

නීති ෙෘත්තීකයන් ෙන්යන් නම් මිස, බැහැර කල පුද්ගලයන් 

යනොෙන අතර ඕස්ට්රේලියාව තුල නීතයානුකූලෙ සංක්රමණ සහාය 

ලබාදිය යනොහැක.  

නීති විට්රරෝධී ට්රලස සංක්රමණ සහාය ලබාදීම 

සම්බන්ධ්ට්රයන් දඩුවම 

යම්කිසි අයයකු, ලියාපදිංචි සංක්රමණ නියයෝජිතයයකු, නීති 

ෙෘත්තීකයයකු යහෝ බැහැර කල පුද්ගලයයකු යනොෙන අෙස්ථාෙක 

සංක්රමණ සහාය ලබාදීම අපරාධ ෙරදකි. 

නීති වියරෝධී සංක්රමණ සහාය ලබාදීම සම්බන්ධ දඩුෙම ෙසර 10 

දක්ො සිර දඩුෙමකට යටත්වීම විය හැකිය.  

Language: Sinhalese

http://www.mara.gov.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview


         2 වන පිටුව  ඕස්ට්රේලියාට්රේ සංක්රමණ සහාය ලබාදීම 

නීති විට්රරෝධී සංක්රමණ සහාය වාර්තා කිරීම 

ඕසට්්රේලියාව තුල නීති වියරෝධී ආකාරයට සංක්රමණ සහාය ලබා 

යදන ඕනෑම අයයකුෙ Department of Home Affairs යෙබ් 

අඩවියයහි Border Watch Online Report භාවිතා කර  ොර්තා කල 

යුතුය.  

https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



